
Město Lysá nad Labem 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

tel. 325 510 233                   fax 325 552 066 

e-mail: karel.otava@mestolysa.cz 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

 

na jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, které se koná  

31. 10. 2018 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá 

nad Labem. 

 
 

 

 

 

 

P r o g r a m 

 

 

1. Zahájení. 

 

2. Návrhy k projednání. 

 

3. Diskuse k obecním záležitostem. 

 

4. Interpelace. 

 

5. Závěr. 

 

 

 

 

 

Ing. Karel Otava, v. r. 

                                                                                                     starosta města 

 

 

 
 

 

 

mailto:karel.otava@mestolysa.cz


Návrhy k projednání. 

 

1. Složení slibu zastupitele. 

2. Schválení programu. 

3. Volba starosty, místostarosty (místostarostů), 

 a) určení počtu místostarostů, 

 b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst.1 

písm. a zákona o obcích, 

 c) určení způsobu volby starosty a místostarosty (místostarostů), 

 d) volba starosty, 

 e) volba místostarosty (místostarostů), 

 f) volba členů rady města. 

4. Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro majetek města a dokončení 

obchvatu, 

 a) určení počtu členů výborů. 

5. Zřízení osadního výboru Byšičky, osadního výboru Dvorce a osadního výboru Řehačka, 

 a) určení počtu členů výboru. 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM (§ 72 odst. 2 zákona o 

obcích). 

7. Návrh na výkup pozemku p. č. st. 150 s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, 

ulice Mírová. 

8. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2822 o výměře 871 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod 

budoucí stavbou obchvatu II. etapa. 

9. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2673/39 o výměře 120 m2, k. ú. Lysá nad Labem, 

pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa. 

10. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2852/1 o výměře 143 m2, k. ú. Lysá nad Labem, 

pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa. 

11. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2867/9 o výměře 406 m2, k. ú. Lysá nad Labem, 

pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa. 

12. Návrh pana Špitálského o směnu pozemku pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa. 

13. Potvrzení kupní ceny za pozemek p. č. 2126/30 k. ú. Lysá nad Labem. 

14. Majetkoprávní vypořádání – rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem. 

15. Odkup infrastruktury – vodovod, kanalizace v ul. V Polích. 

16. Nový návrh na výkup pozemku ve vlastnictví pana Jana Hory z Aše – PK 855, p. č. 854, p. 

č. 855, PK 864/1 (podílové vlastnictví) a PK 861/3 (podílové vlastnictví) všechny v k. ú.  Lysá 

nad Labem a pozemků p. č. 332/47, p. č. 336/10 všechny v k. ú. Litol. 

17. Pozemkové úpravy v k. ú. Lysá nad Labem a Litol. 

18. Návrh na výkup pozemku p. č. 810/2 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. Alešova 

19. Návrh na výkup pozemku p. č. 54/80 a 58/24 v k. ú. Litol, ulice Na Vysoké mezi 

20. Prodej částí obecních pozemků SŽDC z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce 

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo). 

21. Žádost paní Anny Horvátové o prominutí penále za byt Tyršova 612/3, Milovice. 

22. IZ o provozu a výsledcích činnosti technické skupiny za období 1-8/2018. 

23. Návrh na vydání změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez. 

24. Návrh na poskytnutí podílů vlastníkům KP z dotace PR a z rozpočtu města a schválení 

VPS. 

25. Návrh na dočerpání položky Příspěvek F+P osobám vlastníkům KP a schválení VPS. 

26. Úprava rozpočtu na akci „Oprava části ohradní zdi kolem parcely č. 4/1“. 

27. Úprava rozpočtu na akci „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady – IV. etapa“. 

28. PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí. 



29. PD Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem – nová položka v rozpočtu 2018. 

30. Návrh na revokaci usnesení č. 134 ZM 05.09.2018 a návrh dalšího postupu. 

 

Jednotlivé podklady ke stažení: https://mestolysa.cz/cz/samosprava/zastupitelstvo/podklady-

pro-jednani. 

 

Za správnost: Kočová M. 

23. 10. 2018 
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